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Udtagelsesprocedure for indendørs EM i Koper, Slovenien 2015 
 
Recurve: Alle skytter kan deltage i udtagelsesproceduren uanset, om man er eller tidligere har 
været på et bruttolandshold. Nedenstående krav skal dog være opfyldte. Samtidig skal det 
understreges, at bliver man udtaget til EM indendørs, bliver man ikke automatisk optaget på et 
fremtidigt bruttohold. 
Compound: Alle skytter på indendørs bruttolandshold 2014-2015 kan deltage i 
udtagelsesproceduren. Nedenstående krav skal dog være opfyldte. 
 
Senest den 1. december skal de skytter, der ønsker at skyde om udtagelse, melde dette på mail 
til sportschef Allan B. Grønkjær på mailadressen 2015@bueskydningdanmark.dk. Her skal hver 
skytte også angive, om han/hun går efter en plads som senior eller junior. Går man efter en 
seniorplads, skal man også stille op til stævnerne frem mod udtagelsen i seniorrækkerne.  
Denne tilkendegivelse er bindende, både hvad angår deltagelse og klasse! 
For at deltage i udtagelsen skal der forinden være udarbejdet en træningsplan af den enkelte 
skytte. Træningsplanen skal kulminere i indendørs EM (24.-28. februar 2015). 
Træningsplanen skal kommunikeres til sportschef Allan B. Grønkjær inden den 1. december 
2014. 
 
Alle stævner i perioden 10. oktober til den 26. januar 2015 vil danne grundlag for udtagelsen. 
Bueskydning Danmark vil særligt holde øje med danske stævner, men der vil også være en del 
udenlandske stævner som f.eks. WC3 i Nimes, Berlin Open samt stævner i Nordtyskland og 
Sverige, som danske skytter sagtens kan deltage i. 
 
Deltager du i udenlandske stævner, skal du meddele dette til sportschefen pr. mail, inklusiv en 
resultatliste. 
 
Compound: 
For at kunne udtages skal der skydes mindst tre stævner, et minimum antal points ved 
minimum et stævne i perioden frem til 26. januar 2015: 
Herre:        586 points 
Dame:       575 points 
Herre Junior:       580 points 
Dame Junior:       572 points 
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Recurve: 
For at kunne udtages skal der skydes mindst tre stævner, et minimum antal points ved 
minimum et stævne i perioden frem til 26. januar 2015: 
Herre:  A-krav (skal minimum skydes 1 gang):   582 points 
 B-krav (skal skydes minimum 2 gange):  575 points 
 
Damer: A-krav (skal minimum skydes 1 gang):   575 points 
 B-krav (skal skydes minimum 2 gange):  565 points 
 
Herre Junior: A-krav (skal minimum skydes 1 gang):   574 points 
 B-krav (skal skydes minimum 2 gange):  569 points 
 
Dame Junior: A-krav (skal minimum skydes 1 gang):   564 points 
 B-krav (skal skydes minimum 2 gange):  560 points 
 
Udtagelsen vil blive offentliggjort umiddelbart efter den 26. januar 2015, og beslutningen om, 
hvem der skal deltage, vil blive gjort på baggrund af de points, der er observeret/indberettet og 
træningsplanen, samt en vurdering af hvem der vil kunne gøre det bedste ved EM. 
 
Rejseinformation og økonomi: 
Det forventes at der flyves til Treste, Italien hvor arrangørerne afhenter i bus. Tidsplan for EM er 
endnu ikke offentliggjort, så endelig afrejseinfo. oplyses senere. 
Samlet budget per skytte er 8.500 kr.  
 
Bueskydning Danmark støtter økonomisk til:  

- 3 herre/dame senior compound skytter (altså total 3 skytter kan opnå en støttet plads), 
som hver har en egenbetaling på 3.000 kr.  

- Øvrige skytter er 100% selvbetalere. 
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